Χαιρετισμός Προέδρου ΕΕΤΑΑ στο Εναρκτήριο
Συνέδριο I_DO
Η ΕΕΤΑΑ με χαρα συμμετεχει στο εργο “I_do: ”Μια συμμαχια
νεων για τη δημιουργια ενεργων Ρομα πολιτων”.

Η κοινωνια των πολιτων, για να ειναι ενεργη πρου" ποθετει
την ενημερωση των πολιτων για τα κοινα, τη γνωση των
δικαιωματων και των υποχρεωσεων που εχει το ατομο ως
πολιτης, την εκφραση των αποψεων του, την απαιτηση για
διαφανεια και δικαιοσυνη, την ενεργο συμμετοχη στις
κοινωνικες διεργασιες.

Η εννοια του «ενεργου πολιτη» αναφερεται συνηθως στη
διεκδικηση των δικαιωματων του στον δημοσιο χωρο και
στην ενεργο συμμετοχη του στις πολιτικες και κοινωνικες
δομες διαμορφωσης αποψεων η ληψης αποφασεων, οπως
ειναι οι φορεις αυτοδιοικησης, τα κομματα, οι
συνδικαλιστικοι φορεις, οι διαφοροι συλλογοι, αλλα και οι
ατυπες συλλογικοτητες.

Η αποξενωση των πολιτων απο τις πολιτικες διαδικασιες
αποτελει μια απο τις κυριες ανησυχιες των συγχρονων
δημοκρατιων.

Το εργο “I_do” στοχευει στην «δεσμευση» ολων μας
προκειμενου, απο κοινου να ενδυναμωσουμε νεους
τσιγγανους - Ρομα, μεσα απο την αποκτηση γνωσεων και
την αναπτυξη δεξιοτητων σε θεματα διακυβερνησης και
λειτουργιας της Τοπικης Αυτοδιοικησης, να συμμετεχουν
ισοτιμα σε κεντρα ληψης αποφασεων των τοπικων
κοινωνιων,
νοουμενων
στο
συνολο
τους,
συμπεριλαμβανοντας τις τοπικες κοινοτητες Ρομα ως
αναποσπαστο μερους τους.

Δεν ειναι μειονοτητα οι Ρομα.
Μια δημοκρατικη κοινωνια πρεπει να ειναι μια κοινωνια
συμμετοχης. Οι Έλληνες Ρομα ειναι αναγνωρισμενοι
Έλληνες πολιτες και η συμμετοχης τους στο δημοσιο βιο
ειναι δημοκρατικο δικαιωμα και υποχρεωση τους.

Προκειμενου ομως να γινει αυτη η συμμετοχη δυνατη, ειναι
απαραιτητος ο σεβασμος μιας βασικης αρχης, η οποια
απορρεει απο το ιδιο το Συνταγμα μας. Την αρχη της
αναλογικης ισοτητας η αλλιως της θετικης διακρισης. Τι
σημαινει αναλογικη ισοτητα; Όμοια μεταχειριση ομοιων
καταστασεων και σχεσεων _ και ανομοια μεταχειριση
ανομοιων. Πραγμα που σημαινει οτι με τον ιδιο τροπο
διαχειριζομαστε ανθρωπους που εχουν ισοτιμη προσβαση
σε κοινωνικα αγαθα, ωστοσο, με ορους «ανισοτητας»
καλουμαστε να παρεμβουμε, ως δημοκρατικη κοινωνια, για
ατομα η κοινωνικες ομαδες που στερουνται αυτης της
προσβασης.

Ένα πολυτιμο κομματι της κοινωνιας μας ειναι οι Ρομα. Το
“I_do” επιχειρει να ενδυναμωσει νεους Ρομα, προκειμενου
να συμβαλλουν ενεργα προς οφελος της τοπικου
συμφεροντος, της κοινωνικης συνοχης και της
αναπτυξιακης πορειας της χωρας ειναι υποχρεωση μιας
Δημοκρατικης Πολιτειας.
Το Διαπεριφερειακο Δικτυο Συμμαχων, που σημερα
υπογραφουμε, στο πλαισιο του Έργου Ι_do αποτελει για
ολους μας ενα Κοινωνικο Συμβολαιο στηριξης ενος
καινοτομου εγχειρηματος

Ευχομαι καλη αρχη στο εργο μας
Και καλη επιτυχια στις εργασιες της εκδηλωσης μας

